Vereniging Zeeland Atletiek
Regio commissie Zeeland

Overeenkomst materialen Athletics Champs
in beheer bij de Vereniging Zeeland Atletiek (Regio 11)

Versie beheer :
Datum
17/3/21

Door
Stefan de Block

Wijziging
Standaard format lay-out aanpassing

Overeenkomst materialen Athletics Champs in beheer bij de Vereniging Zeeland Atletiek
(Regio 11)
Voor de organisatie van Athletics Champs wedstrijden zijn er via de VZA een wedstrijd materiaal pakket
beschikbaar. Dit pakket wordt door de VZA beheerd en kan geleend worden door bij de VZA aangesloten
atletiekverenigingen. Hieronder de overeenkomst die moet worden ingevuld bij de inzet van het pakket bij een
wedstrijd:
Naam ‘lenende’ Atletiekvereniging:

……………………………………..

Persoon die de ‘lenende’ AV vertegenwoordigt:

……………………………………

Datum ophalen:

……………………………………..

Tijdstip ophalen:

……………………………………..

Datum retour:

……………………………………..

Tijdstip retour:

……………………………………..

Retouradres:

………………………………………………………………………………………………..

…………………………. verklaart hierbij de aanhanger compleet in te leveren op de aangegeven retour datum en
tijd, op het aangegeven adres.

……………………………………..
Handtekening ‘lenende’ vereniging

Status retour:
- de aanhanger is compleet / de aanhanger is niet compleet *
- er zijn materialen kapot / er zijn geen materialen kapot*
*= doorhalen wat niet van toepassing is

De volgende materialen ontbreken in de aanhanger:
……………………………………..
……………………………………..
De volgende materialen zijn kapot en moeten vervangen worden:
……………………………………..
……………………………………..
De lenende vereniging is verantwoordelijk voor het compleet, schoon maken, en inleveren
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van het materiaalpakket. De ontbrekende materialen worden op kosten van de lenende vereniging
aangeschaft door de VZA (zie de bijlage voor de materialenlijst)

Materiaal t.b.v. competetie wedstrijden Athletics Champs
In wedstrijdkar
Meetmatten 12 meter
Medicienballen 1,5kg, 16 cm diameter
Schuimblokken, 4 kleuren
Teamnummers estafette
Startklappers
Estafettestokjes
Meetmatten 40 meter
Vortexballen 32 cm (raketten)
Draagkratjes
Markeringsschijven, 3 kleuren
Latverstellers hoogspringen 2 sets
BMX fietsbanden 20”
Discussen 600 gr
Houten meetlatten
Afzetmatten met schaalverdeling
Horden verstelbaar
Uitzetlint hordelopen
Stickers (?) meters maken
Staande stokken
Verzwaarde voeten
Dwarsstokken 100 cm
Bamboestokken met tape
Gekleurde hoedjes op houder, 5 kleuren
Meetwiel

Te gebruiken voor :
kogel- en medicienbalstoten
medicienbalstoten
markeringen
estafette
Sprint-horden-meters maken
estafette
vortexwerpen
vortexwerpen
vortexwerpen
hoogspringen
hoogspringen
slingeren
discuswerpen
verspringen
verspringen BC-pupillen
hordelopen
hordelopen
meters maken
hurkhoog
hurkhoog
hurkhoog
polsstokverspringen
allerhande markeringen
Meters maken
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Aantal :
4
4
20
12
2
12
4
32
4
12
4
16
16
4
4
30
1
16
8
8
4
4
52
1

